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TÓM LƯỢC CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THEO QUY TRÌNH ĐẦU T ư  
VẦO CẨC KHƯ CHỨC NĂNG TẠI l à n g  v a n  h ó a  - DU LỊCH 

CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số / 0  /QĐ-LVHDL ngày J£>/01/2017 

của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

Quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư vào các khu chức năng tại Làng 
Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam được tiến hành qua các bước, cụ thế 
như sau:

Bước 1. Khảo sát địa điểm, tìm hiểu thông tin

Nhà đầu tư được hướng dẫn tìm hiếu thông tin về quy hoạch các khu chức 
năng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, các chính sách pháp luật, 
giá thuê đất,... nhằm hỗ trợ thiết lập dự án đầu tư.

Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch 
các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) cung cấp các tài liệu 
liên quan, khi cần thiết phối họp với các đơn vị liên quan giới thiệu trên thực địa.

Bước 2. Đánh giá năng lực nhà đầu tư

Nhà đầu tư đăng ký đầu tư Dự án vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc 
Việt Nam cần bảo đảm các điều kiện sau:

- Có đủ tư cách pháp lý:

+ Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thành lập 
doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác.

+ Có đủ điều kiện kinh doanh theo giấy phép về ngành nghề, lĩnh vực 
kinh doanh.

+ Có trụ sở làm việc, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu.

- Có năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu của dự án: Ban Đối ngoại và 
Xúc tiến đầu tư phối hợp với Ban Ke hoạch Tài chính thẩm định báo cáo tài 
chính 3 năm gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế hoặc kiểm toán).

Bước 3. Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

3.1. Chủ trương đầu tư

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (chi tiết tại Mục I, 
chương III)

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;

- Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày làm việc;

- Kết quả: Căn cứ văn bản xin chấp thuận chủ trương đầu tư, Ban Đối ngoại 
và Xúc tiến đầu tư xem xét và trình Trưởng Ban Quản lý ban hành văn bản 
chấp thuận chủ trương đầu tư nếu phù họp.
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Đối với dự án đầu tư chưa có trong quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch 
phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng tại Làng Văn hóa - Du lịch các 
dân tộc Việt Nam, Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư chủ trì lấy ý kiến của các 
Ban chức năng, cơ quan liên quan và báo cáo, đề xuất Ban Quản lý đế trả lời cho 
nhà đầu tư.

Trường hợp địa điểm đầu tư hoặc các vấn đề khác như suất đầu tư, ngành 
nghề... đề nghị tại văn bản xin chấp thuận chủ trương không phù hợp thì Ban 
Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư sẽ có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn nhà đầu tư 
điều chỉnh bố sung trong thời hạn nêu trên.

3.2. Giấy chứng nhận đăng kỷ đầu tư
- Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư {chi 

tiết tại Mục II, chương IIP)
- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý
- Thời gian giải quyết: không quá 5 ngày đối với hồ sơ thuộc diện đăng ký 

đầu tư và không quá 15 ngày đối với hồ sơ thuộc diện thâm tra đầu tư (chưa tính 
thời gian giải quyết của các Bộ ngành, cơ quan liên quan dối với trường hợp 
phải xin ý kiến);

- Kết quả: Căn cứ hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 
Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư chủ trì lấy ý kiến các Ban chức năng, các cơ 
quan liên quan (nếu cần) và trình Trưởng Ban Quản lý xem xét, thực hiện thủ 
tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. Trường họp hồ sơ không hợp lệ 
thì Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư sẽ có văn bản trả hồ sơ hoặc hướng dẫn 
điều chỉnh bố sung trong thời hạn nêu trên.

Đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có thành lập doanh nghiệp hoặc 
chi nhánh thì Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đồng thời là Giấy đăng ký doanh 
nghiệp, chi nhánh. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư tiến 
hành các thủ tục khắc dấu, đăng ký con dấu, đăng ký mã số thuế, thuế môn bài 
theo quy định của pháp luật.

Bước 4. Lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết
Trường hợp địa điểm đầu tư chưa có Quy hoạch chi tiết, nhà đầu tư tiến 

hành lập Quy hoạch chi tiết trình thẩm định phê duyệt; Trường hợp dự án đầu tư 
đã có Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, nhưng không phù hợp với nhu cầu 
sử dụng đất của dự án, nhà đầu tư có thể đề xuất lập được lập Quy hoạch điều chỉnh.

- Hồ sơ: Hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết (chi tiết tại Mục ỉỉ, 
chưcmg IV)

- Cơ quan giải quyết: Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư là đầu mối xử lý 
hồ sơ trình Trưởng Ban Quản lý phê duyệt;

- Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày đối với thấm định nhiệm vụ và 
không quá 25 ngày đối với thẩm định đồ án (chưa tính thời gian trình Ban Quản 
lỷ phê duyệt).



PHỤ LỤC SỐ 1

- Kết quả: Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết.

Đối với những dự án có quy mô nhỏ hơn 5 ha thì có thể lập dự án đầu tư 
xây dựng mà không quy lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Bước 5. Ký quỹ cam kết thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư ký Bản thỏa thuận nguyên tắc về đăng ký cam kết thực hiện 
dự án đầu tư với Ban Quản lý {chỉ tiết tại Điều 14)

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký Bản thỏa thuận nguyên 
tắc, Nhà đầu tư nộp tiền ký quỹ cam kết đầu tư vào tài khoản ký quỹ của Ban 
Quản lý. Ký quỹ cam kết thực hiện dự án đầu tư là điều kiện bắt buộc, làm ca sở 
đế Ban Quản lý xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 6. Lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư

Đối với dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng, nhà đầu tư lập dự án 
đầu tư, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định. Trước khi phê duyệt dự' 
án nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở của dự án:

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cho ý kiến về Thiết kế cơ sở (chi tiết tại các Điều:- 
29 , 30 , 31 , 32 , 33 );

- Cơ quan giải quyết: Thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư nhóm Ạ thuộc 
thấm quyền của Bộ Xây dựng (hoặc bộ chuyên ngành đối với công trình cấp đặc 
biệt, cap I, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi 
trường và an toàn của cộng đồng), các dự án nhóm B, c  thuộc thẩm quyền Sở 
Xây dựng Thành phố Hà Nội.;

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày đối với dự án Nhóm B, 10 ngày đối với dự 
án Nhóm c , dự án Nhóm A (theo quy định của Bộ Xây dựng);

- Kết quả: Văn bản thẩm định Thiết kế cơ sở.

Nhà đầu tư có thể trỉên khai đồng thời thủ tục tại Bước 6 với Bước 6.1 và 
Bước 6.2, tuy nhiên trước khỉ gửi hô sơ môi trường về Ban Quản lý đế thực hiện 
thủ tục thâm định, nhà đầu tư phải hoàn thành dự án đầu tư (sau khi được 'Ban 
Quản lý tham gia thiết kế cơ sở) hoặc báo cảo nghiên cứu khả thỉ.

Đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chủ đầu tư chỉ cần lập 
báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Việc quản lý nhà nước thực hiện 
theo nội dung của Giấp phép xây dựng.

6.1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Nhà đầu tư lập hồ sơ thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định và 
trình thâm duyệt đôi với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy;

- Cơ quan giải quyết: Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội;
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- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Quyết định thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Đối với các dự án thuộc danh mục có nguy hiểm về cháy nổ thì nhà đầu tư 
phải trình cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền (Sở cảnh sát PCCC) tham 
gia ý kiến thiết kế PCCC và thẩm duyệt thiết kế PCCC quy định tại Nghị định 
79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

Việc đề nghị thỏa thuận, góp ỷ  PCCC được thực hiện đồng thời các bước 
lập quy hoạch, tham gia TKCS; việc đê nghị thâm duyệt thiêt kê vê PCCC tham 
gia đồng thời với để nghị câp Giây phép xây dựng (Bước 6 đên Bước 11).

Đối với các dự án, công trình không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục 
IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính 
Phu vẫn phải thiết kế bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định của tiêu chuân, 
quy chuẩn kỹ thuật về PCCC nhưng không bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

6.2. Thủ tục về bảo vệ mồi trường
Căn cứ các quy định về bảo vệ môi trường, Nhà đầu tư lập Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (nếu dự án thuộc diện lập Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường) để trình thẩm định, phê duyệt hoặc lập Bản cam kết bảo vệ môi 
trường (từ ngày 01/01/2015 là Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường).

- Hồ sơ: Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi 
trường (từ ngày 01/01/2015 là Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường) theo quy định;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý.

- Thời hạn giải quyết:

+ Bản cam kết bảo vệ môi trường: 05 ngày (10 ngày đối với Hồ sơ kế 
hoạch bảo vệ môi trường);

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: theo quy định;

- Ket quả: Văn bản xác nhận Ke hoạch bảo vệ môi trường; Quyết định phê 
duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bước 7. Thủ tục thuê đất, xin giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất

Trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư được cấp và dự án đầu tư đã 
được phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ xin thuê đất, giao đất và đăng ký quyền 
sừ dụng đất:

- Hồ sơ: Hồ sơ xin thuê đất, giao đất, gia hạn thời gian sử dụng đất (chi tiết 
tại Điều 41, 42)

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý.

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Quyết định giao đất, Họp đồng cho thuê đất.
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Bước 8. Giấy phép xây dựng
Trước khi tiến hành khởi công xây dựng trên mặt bằng dự án , nhà đầu tư 

phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng.

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng (chi tiết tại Điều 33);
- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;
- Thời hạn: tối đa không quá 20 ngày làm việc;
- Kết quả: Giấy phép Xây dựng.
Kể từ ngày 01/01/2015, các dự án, công trình quy định tại Khoản 2, Điều 

89, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được miễn giấy phép xây dựng.
Bước 9. Các thủ tục xác nhận sau khi hoàn thành xây dựng
Sau khi hoàn thành giai đoạn xây dựng của dự án, nhà đầu tư thực hiện 

các thủ tục xác nhận sau đây:
9.1. Xác nhận hoàn công
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xác nhận hoàn công nếu có nhu cầu:
- Hồ sơ: Hồ sơ xác nhận hoàn công;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày;

- Kết quả: Văn bản xác nhận hoàn công.

9.2. Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 
trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (đối với dự án thuộc diện phải 
xác nhận theo quy định).

- Hồ sơ: Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện các công trình, biện 
pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý.
- Thời hạn giải quyết: theo quy định;

- Kết quả: Giấy xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.

9.3. Xác nhận về công trình phòng cháy chữa cháy (PCCC).
- Hồ sơ: Văn bản đề nghị xác nhận về công trình PCCC;
- Cơ quan giải quyết: Cơ quan thẩm duyệt thiết kế PCCC kiểm tra và xác nhận;
- Thời hạn giải quyết: theo quy định;
- Kết quả: Văn bản xác nhận về công trình PCCC.

9.4. Thẩm tra thiết kế và nghiệm thu công trình
Đối với các công trình thuộc phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 

10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng phải được Cơ quan quản lý
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nhà nước về xây dựng thẩm tra thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu trước 
khi đưa công trình vào sử dụng.

- Hồ sơ: Hồ sơ đề nghi thẩm ừa thiết kế cơ sở; Hồ sơ nghiệm thu công trình;
- Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội tổ chức kiếm tra;

- Thời hạn giải quyết: theo quy định;
- Kết quả: Văn bản thông báo kết luận thẩm tra thiết kế; Văn bản 

nghiệm thu công trình.
Bưóc 10. Tuyển dụng lao động
Nhà đầu tư trực tiếp tuyển dụng hoặc thông qua các tổ chức dịch vụ liên 

quan để tuyển dụng lao động cho dự án. Tùy theo nhu cầu lao động của dự án, 
nhà đầu tư có thế chủ động thực hiện bước này ở các giai đoạn sớm hon.

Lao động nước ngoài trước khi làm việc cho dự án phải thực hiện thủ tục 
trình Ban Quản lý xin giấy phép lao động cho lao động nước ngoài theo quy định.

- Hồ sơ: Hồ sơ xin cấp Giấy phép Lao động;
- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;

- Thời gian giải quyết: 10 ngày;

- Kết quả: Giấy phép Lao động.
Bước 11. Đăng ký hoạt động
- Hồ sơ: Sau khi hoàn thành xây dựng công trình, vận hành thử, nhà đầu 

tư lập thủ tục đăng ký dự án hoạt động chính thức.
- Cơ quan giải quyết: Ban Quản lý;
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày;
- Kết quả: Văn bản thông báo dự án hoạt động chính thức.
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GIAI ĐOẠN III 
VẬN HÀNH KHAI THÁC

Các thủ tục xác nhận sau 
khi hoàn thành xây dựng

Tuyển dụng lao động

Đăng ký hoạt động
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Các 
giai đoạn

Nhà đâu tư 
thực hiện

Đơn vị tiêp nhận Đơn vi thâm đinh / Phôi hop thưc • •  •  Ẫ •

hiên
Thâm quyên phê duyệt

Đơn vị Thời hạn 
thẩm định

Người phê duyệt Thời hạn 
phê duyệt

Giai
đoạn

í

Khảo sát địa điêm, tìm 
hiểu thông tin

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư

Trưởng Ban 
Quản lý

04 ngày

Hô sơ năng lực nhà đâu 
tư

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư

Ban Kê hoạch Tài 
chính

04 ngày

Hô sơ xin chủ trương 
đầu tư / Giấy chứng 
nhận ĐKĐT 
(nếu có)

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư

Các Bộ, ngành liên 
quan 40 ngày

- Thủ tướng 
Chính phủ 
(Điều 7)

20 ngày

- Ban Quy hoạch, Kiên 
trúc và Môi trường
- Ban Kế hoạch Tài 
chính

10 ngày - Trưởng Ban 
Quản lý 
(Điều 8)

05 ngày

Hô sơ quy hoạch chi tiêt Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư .

Ban Quy hoậch, Kiên 
•trúc-và Môi trường '

25 ngày Trưởng Ban 
Quản lý

Ký quỹ cam kêt thực 
hiên dư án

Ban Đôi neoại và Xúc • 
tiến đầu tư

Ban Kê hoạch Tài 
chính ... ,

Trưởng Ban 
Quản lý

Giai
đoạn

li

Hô sơ phê duyệt dự án 
đầu tư
- Hồ sơ thẩm duyệt về 
PCCC
- Thủ tục về bảo vệ môi 
trường

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiếp nhận và 
lưu hồ sơ theo quy định - Sỏ' Cảnh sát PCCC

- Ban QHKT&MT 15 ngày
■

Sở Cảnh sál 
PCCC 
Trưởng Ban 
Quản lý

05 ngày

Hô SO' xin giao đât, thuê 
đất,

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư

- Ban Ọuy hoạch, Kiên 
trúc và Môi trường
- Ban Kế hoạch Tài 
chính

25 ngày ị Trưởng Ban ! 25 neày
1 Quản lýỉ •



Giây phép xây dựng Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiếp nhận và 
lưu hồ sơ theo quy định

- Ban Quy hoạch, Kiên 
trúc và Môi trường 1

Giai
đoan
III

Các thủ tục xác nhận'sau 
khi hoàn thành xây dựng

Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiếp nhận và 
lun hồ sơ theo quy định

- Ban Quy hoạch, Kiên 
trúc và Môi trường

Tuyên dụng lao động Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiểp nhận và 
lưu hồ sơ theo quy định

- Ban Tô chức cán bộ

Đăng ký hoạt động Ban Đôi ngoại và Xúc 
tiến đầu tư tiếp nhận và 
lưu hồ sơ theo quy định

- Ban Kê hoạch Tài 
chính
- Ban Tổ chức cán bộ


